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บทที่ 1 บัฟเฟอร
1. สารละลายบัฟเฟอรที่เตรียมขึ้นจากคูสารตอไปนี้ จงขีด ✓ลงในชอง เพื่อบอกวาสารใดมีบทบาทเปน proton
donor และสารใดเปน proton acceptor
คูสารคูที่ 1
H3PO4
NaH2PO4
Proton donor

คูสารคูที่ 2
Na2CO3
NaHCO3

✓

คูสารคูที่ 3
HCOONa
HCOOH

✓

Proton acceptor

✓
✓
แนวการตอบ สารที่เปน proton donor จะมี H มากกวาอีกตัว

✓
✓

2. สารละลายบัฟเฟอรที่เตรียมจาก H2NCH2COOH โดยใชคา pKa2 = 9.78 จะมี proton donor และ proton
acceptor เปนสารใด
ตอบ ที่ pKa2 glycine จะมีสมการการแตกตัวคือ +H3NCH2COO- → H+ + H2NCH2COOดังนั้น proton donor คือ +H3NCH2COO- สวน proton acceptor คือ H2NCH2COO3. ในการเตรียมบัฟเฟอร 0.25 โมลาร พีเอช 7.0 จํานวน 100 มิลลิลิตร จะตองใช
ก. 0.25 M NaH2PO4 , 0.25 M K2HPO4 และน้ํากลั่น อยางละกี่มิลลิลิตร
จากสมการ Henderson-Hassenbalch pH = pKa + log([A-]/[HA])
แทนคาได 7.0 = 6.8 + log([A-]/[HA]) ดังนั้น log([A-]/[HA]) = 0.2 และ [A-]/[HA] = 1.58
แต [buffer] = [A-] + [HA] = 0.25 M
ดังนั้น 1.58[HA] + [HA] = 0.25 M และ [HA] = 0.097 M , [A-] = 0.153 M
พิจารณา 0.25 M NaH2PO4 ซึ่งทําหนาที่เปน HA จะตองใชปริมาตร = (0.097/0.25) x 100 = 38.8 ml
และตองใช 0.25 M K2HPO4 ซึ่งทําหนาที่เปน A- ปริมาตร = (0.153/0.25) x 100 = 61.2 ml
ผสมกันจะได 100 ml พอดี ไมตองเติมน้ํากลั่น
ข. 0.5 M NaH2PO4 , 0.5 M NaOH และน้ํากลั่นอยางละกี่มิลลิลิตร
ในกรณีนี้ องคประกอบที่ยังขาดอยูคือ Na2HPO4 จะเกิดขึ้นไดดังสมการ
NaH2PO4 + NaOH → Na2HPO4 + H2O
จากขอ ก. ตองการ Na2HPO4 เขมขน 0.153 M
ดังนั้นตองใช 0.5 M NaOH ปริมาตร = 0.153/0.5 x 100 = 30.6 ml
และตองใช 0.5 M NaH2PO4 ปริมาตร = 0.25/0.5 x 100 = 50 ml ------------------------------ (0.25 M มาจาก 0.097 M +
0.153 M เพราะสวนหนึ่งทําหนาที่เปน HA และอีกสวนทําหนาที่เกิดปฏิกิริยากับ NaOH กลายเปน A- )
เติมน้ํากลั่นอีก 100-(30.6+50) = 19.4 ml
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4. เมื่อนํา 10 มิลลิลิตร 0.5 M CH3COOH ผสมกับ 10 มิลลิลิตร 0.2 M CH3COONa สารละลายที่ไดจะมีพีเอชเทาใด
(กําหนด pKa = 4.76) และความเขมขนของสารละลายบัฟเฟอรเปนเทาใด
ปริมาตรรวมหลังผสมรวมกัน เทากับ 10+10 = 20 มิลลิลิตร
หลังผสมรวมกันแลว ความเขมขนของ CH3COOH จะเปน 0.25 โมลาร
หลังผสมรวมกันแลว ความเขมขนของ CH3COONa จะเปน 0.1 โมลาร
แทนคาลงในสมการ Henderson-Hasselbalch
pH = pKa + log([A-]/[HA])
pH = 4.76 + log(0.1/0.25) = 4.36
และความเขมขน = 0.25 + 0.1 = 0.35 โมลาร
5. การผสมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับสารละลายโซเดียมแอซีเตทเขาดวยกัน จะไดสารละลายบัฟเฟอรหรือไม ถาได
จะมีความแตกตางจากการผสมสารละลายกรดแอซีติกกับสารละลายโซเดียมแอซีเตท และการผสมสารละลายกรดแอ
ซีติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด อยางไรบาง จงอธิบาย
สมการเคมีของการผสมสารละลายกรดไฮโดรคลอริกกับสารละลายโซเดียมแอซีเตท เปนดังนี้
HCl + CH3COONa → CH3COOH + NaCl องคประกอบไมครบ ไมไดสารละลายบัฟเฟอร ขาด Aสมการเคมีของการผสมสารละลายกรดแอซีติกกับสารละลายโซเดียมแอซีเตท เปนดังนี้
CH3COOH + CH3COONa → CH3COONa + CH3COOH ไดองคประกอบครบเปนสารละลายบัฟเฟอร
สมการเคมีของการผสมสารละลายกรดแอซีติกกับสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด เปนดังนี้
CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O องคประกอบไมครบ ไมไดสารละลายบัฟเฟอร ขาด HA
เมื่อพิจารณาทั้งสามสมการเคมี ความแตกตางอยูที่องคประกอบที่เกิดขึ้นดานขวามือของสมการ ตองมีครบทั้งกรดออน (HA)
และเกลือของกรดออน (A-) จึงจะไดสารละลายบัฟเฟอร
หมายเหตุ กรณีที่ผสม HCl ลงใน CH3COONa หรือกรณีที่ผสม NaOH ลงใน CH3COOH โดยจํานวนโมลของ HCl หรือ
NaOH นอยกวา CH3COONa หรือ CH3COOH ตามลําดับ แบบนี้ก็จะไดสารละลายบัฟเฟอร เพราะมีสารเหลือจากปฏิกิริยา
อยู
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บทที่ 2 สเปกโตรโฟโตเมตรี
1. นําเนย 10 กรัม มาทําปฏิกิริยาสะพอนิฟเคชัน แลวสกัดเอา non-saponification fraction มาละลายในคลอโรฟอรม 25
มิลลิลิตร คาการดูดแสงที่วัดไดโดยใชคิวเวตขนาด 1 เซนติเมตร เปน 0.55 ที่ 328 นาโนเมตรและ 0.48 ที่ 458 นาโนเมตร จง
คํานวณหาปริมาณแคโรทีนและวิตามินเอที่มีอยูในเนย โดยกําหนดคา extinction coefficient ของแคโรทีนและวิตามินเอที่
ความยาวคลื่นทั้งสองไวในตารางขางลางนี้
สารประกอบ

E1%1cm ในคลอโรฟอรม

328 นาโนเมตร
458 นาโนเมตร
แคโรทีน
340
2200
วิตามินเอ
1550
~0
แนวทางการหาคําตอบ นิสิตตองตอบใหไดกอนวาสารทั้งสองตางรบกวนการวิเคราะหซึ่งกันและกันหรือไม และถารบกวนการ
วิเคราะหซึ่งกันและกันจริง การรบกวนนั้นจะเกิดขึ้นเมื่อมีการวิเคราะหที่ความยาวคลื่นใด
ในกรณีที่ความยาวคลื่นที่ใชในการวิเคราะหนั้น สารทั้งสองตางรบกวนซึ่งกันและกัน นี่หมายความวาที่ความยาวคลื่น
นี้ สารทั้งคูตางวัดคาการดูดแสงได ดังนั้นคาการดูดแสงที่วัดไดคือคาการดูดแสงของสารแตละชนิดรวมกัน ซึ่งการหาปริมาณ
สารชนิดใดจากคาการดูดแสงดวยการคํานวณโดยใชกฎของเบียร จึงตองหักคาการดูดแสงของสารอีกตัวที่รบกวนการวิเคราะห
ออกกอน
วิธีทํา คา E1%1cm คือ คาสัมประสิทธิ์การดูดแสงของสารละลายที่มีความเขมขนของสารดูดกลืนแสงเปน 1 กรัมเปอรเซ็นต
และความยาวของระยะทางที่แสงสองผานเปน 1 เซนติเมตร
จากกฎของเบียร A = abc เมื่อ a = E1%1cm , b = ระยะทางที่แสงสองผาน = 1 cm และ c = ความเขมขนของสาร
จากตาราง จะเห็นวาที่ความยาวคลื่น 458 นาโนเมตร ไมมีการดูดกลืนแสงของวิตามินเอรบกวน
ดังนั้น หาปริมาณแคโรทีนไดจาก c = A/(ab) = 0.48/(2200 x 1) = 2.18 x 10-4 กรัม/100 มิลลิลิตร
สวนที่ความยาวคลื่น 328 นาโนเมตร แคโรทีนก็สามารถดูดกลืนแสงได
หาปริมาณวิตามินเอผสมแคโรทีนไดจาก c = A/(ab) = 0.55/(1550 x 1) = 3.55 x 10-4 กรัม/100 มิลลิลิตร
ดังนั้น วิตามินเอมีปริมาณ = 0.55/(1550 x 1) - 0.48/(2200 x 1) = 1.37 x 10-4 กรัม/100 มิลลิลิตร
2. สารละลายสีผสมอาหารตัวอยาง U…. สี ……………… ที่กลุมนิสิตไดมา นิสิตคิดวาจะสามารถหาความเขมขนของแตละ
แมสีที่ผสมอยูไดถูกตองหรือไม แนวการตอบ ใหดูแนวทางจากคําถามขอ 1.
วิธีทํา ตองดูจากการพล็อตกราฟ spectrum วามีการผสมกันของแมสีแตละสีที่ λmax ทั้งสองหรือไม ถามีการผสมกันก็จะไม
สามารถหาความเขมขนของแตละแมสีไดถูกตอง
3. จงใหเหตุผลมา เพราะเหตุใดการหาความเขมขนของสารจึงตองวัดคาการดูดแสงที่ λmax ของสารนั้น
ตอบ ที่ λmax สารนั้น ๆ มีความสามารถในการดูดกลืนแสงไดดีที่สุด ทําใหมีความไวในการวัดสูงที่สุด ไดคาที่นาเชื่อถือ ลด
การรบกวนจากการดูดกลืนแสงของสารอื่น ๆ ทีอ่ าจปนอยู
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บทที่ 3 คารโบไฮเดรต
ตัวอยางไกลโคเจนที่สกัดไดจาก E.coli ปริมาณ 25 มิลลิกรัม ถูกนํามาไฮโดรไลซดวย 2 มิลลิลิตรของกรดซัลฟวริก 2 โมลาร
แลวทําใหเปนกลางและเจือจางใหมีปริมาตรสุดทายเปน 10 มิลลิลิตร การวิเคราะหปริมาณกลูโคสพบวามีความเขมขน 2.35
มิลลิกรัมตอมิลลิลิตร ปริมาณไกลโคเจนที่มีอยูจริงในตัวอยางที่สกัดไดนี้เปนเทาใด
แนวทางการคิดตอไป ตองพิจารณาถึงปฏิกิริยาการเชื่อมโยงโมเลกุลของกลูโคสเปนไกลโคเจน ซึ่งจะมีพันธะไกลโคซิดิกเกิดขึ้น
นั้นเปนอยางไร ก็จะทราบน้ําหนักไกลโคเจนจริงที่มีอยูในตัวอยางนั้น
วิธีทํา
น้ําหนักโมเลกุลของกลูโคส = 180 (มี 6.02 x 1023 โมเลกุลตอ 180 กรัม)
ปริมาณกลูโคสที่มีอยูใ น 10 มิลลิลิตร คิดไดเปนโมเลกุลกลูโคสทั้งสิ้น = 23.5 x 10-3 x (6.02 x 1023) /180 = 7.86 x 1019
โมเลกุล
(คํานวณจาก กลูโคส 1 โมลาร หมายถึง มีกลูโคส 180 กรัม/ลิตร (180 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร)
ดังนั้น 2.35 มิลลิกรัม/มิลลิลิตร จากผลการวิเคราะห แสดงวาใน 10 มิลลิลิตรมีกลูโคส 10x2.35 = 23.5 มิลลิกรัม)
แตเนื่องจากในการเกิดไกลโคเจนนั้น เมื่อกลูโคส 2 โมเลกุลมาตอกันดวยพันธะไกลโคซิดิก จะมีน้ําหลุดออกไป 1 โมเลกุล
น้ําหนักโมเลกุลของน้ํา = 18
ดังนั้น น้ําหนักที่แทจริงของไกลโคเจนที่มีอยูในตัวอยางคือ ประมาณ (180-18)/180 หรือประมาณ 90% ของน้ําหนักกลูโคส
หลังไฮโดรไลส หรือประมาณ 23.5x0.9 = 21.15 มิลลิกรัม
บทที่ 4 กรดอะมิโนและโปรตีน 1
1. จากการทดสอบตาง ๆ เจลาตินมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปนตอรางกาย (essential amino acids) เปนอยางไรเมื่อ
เปรียบเทียบกับแอลบูมินไขขาว
ตอบ เจลาตินมีปริมาณกรดอะมิโนที่จําเปน นอยกวาแอลบูมินไขขาว สังเกตไดจากการทดสอบ xanthoproteic และ
Hopkins-Cole’s ใหผลลบ แสดงวาขาดกรดอะมิโนชนิด aromatic
2. การวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนเจลาตินดวยวิธีวัดคาการดูดแสงที่ความยาวคลื่น 280 นาโนเมตรกระทําไดหรือไม จงให
เหตุผล
ตอบ ไมได เพราะที่ 280 นาโนเมตรเปนคาการดูดกลืนแสงของวงแหวน aromatic แตเจลาตินขาดกรดอะมิโนชนิด aromatic
3. จงเปรียบเทียบวิธีวิเคราะหหาปริมาณโปรตีนวิธีตาง ๆ ในหัวขอตอไปนี้
ก. ความไวของวิธีวิเคราะห
วิธีแบรดฟอรดไวกวาวิธีไบยูเร็ต
ข. สภาพธรรมชาติของโปรตีนหลังการวิเคราะห
วิธี Biuret โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติ เนื่องจาก Cu2+ เกิดสารประกอบเชิงซอนกับอะตอมไนโตรเจนที่พันธะ peptide ใน
สภาวะดาง
วิธี Bradford โปรตีนเสียสภาพธรรมชาติเชนกัน เนื่องจากทําในสภาวะที่เปนกรด
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ค.ขอจํากัดของการวิเคราะห
วิธี Biuret อาจมีสารรบกวนปฏิกิริยาได เชน แอมโมเนียมไอออน น้ําตาลรีดิวซิ่ง
วิธี Bradford อาจมีความไมแนนอนจากสัดสวนของกรดอะมิโนชนิดตาง ๆ เชน อารจินีน ที่มีไมเทากันในโปรตีนแตละชนิด
ง. ความสะดวกของการวิเคราะห
วิธี Biuret มีความไวต่ํา เหมาะสําหรับโปรตีนเขมขนสูงเทานั้น และเสียเวลาตั้งทิ้งไว 30 นาทีกอนวัดคาการดูดแสง
วิธี Bradford มีความไวสูง สะดวกกวา Biuret แตมีสีติดขางหลอดคิวเวต ตองลางทําความสะอาดทุกครั้ง

